Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:
Produkt:
Generali T.U. S.A., zarejestrowane w Polsce,
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów
zezwolenie Ministra Finansów nr: FI/ 876 /AU/KD/99 mechanicznych dla klientów PKO Banku Polskiego SA
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się we wniosku o ubezpieczenie, w ofercie
i w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.
(Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dział II
Grupa 10 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

99
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby,
która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem
tego pojazdu.
99
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ograniczona jest do sumy
gwarancyjnej wynoszącej równowartość:
5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie – w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na
liczbę poszkodowanych
lub
1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu – w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na
liczbę poszkodowanych.
Za szkody spowodowane w państwach będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (państwa członkowskie Unii Europejskiej,
państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA oraz
Andora i Serbia) zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy
gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak
niż sumy określonej powyżej.

88
Szkód powstałych poza okresem ubezpieczenia lub poza zakresem
terytorialnym ubezpieczenia.
88
Wyrządzenia szkód przez posiadacza pojazdu w jego majątku lub
na jego osobie.
88
Szkód powstałych w pojeździe objętym umową ubezpieczenia.
88
Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia,
wyrządzonych przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego.
88
Szkód wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach
lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi
posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te
przedmioty.
88
Szkód polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
88
Szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
Pełna lista jest określona w Ustawie.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu części wypłaconego odszkodowania lub ograniczyć wypłacane odszkodowanie, jeżeli osoba
objęta ubezpieczeniem, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
nie dopełniła obowiązków dotyczących postępowaniu w razie szkody
m.in. zapobieżenia zwiększeniu się szkody a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na
zwiększenie rozmiarów szkody.
!!Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadkach
gdy:
–– 	kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu
lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
–– 	kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
–– 	kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty
bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
–– 	kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia.
Pełna lista jest określona w Ustawie.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99
Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
99
Ubezpieczenie OC obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA oraz Andorę i Serbię).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy:
Podanie wszystkich danych i okoliczności, o których podanie prosi zakład ubezpieczeń przy zawarciu umowy.
Obowiązki w trakcie trwania umowy:
–– 	Poinformowanie zakładu ubezpieczeń o wszystkich zmianach danych, o które pytano przed zawarciem umowy.
–– 	W przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu, posiadacz pojazdu (zbywca) zobowiązany jest w ciągu 14 dni poinformować o tym na piśmie zakład
ubezpieczeń, podając równocześnie dane nowego posiadacza pojazdu.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
–– 	W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem osoba uczestnicząca w zdarzeniu jest obowiązana do przedsięwzięcia wszystkich środków
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych, a także do zapobieżenia zwiększenia się szkody (w miarę możliwości)
oraz do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu (jeżeli są ofiary w ludziach albo jest podejrzenie popełnienia przestępstwa).
–– 	W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy udzielić pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do
identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, a także niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu
zakład ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.
–– 	Niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje oraz współdziałanie z zakładem ubezpieczeń w zakresie ustalenia okoliczności zdarzeń ubezpieczeniowych.
Wszystkie obowiązki są określone w Ustawie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo przelewem lub gotówką. Termin płatności oraz sposób płatności są określone w dokumencie ubezpieczenia (polisa).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem
ostatniego dnia tego okresu (określonych na dokumencie ubezpieczenia ), z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie (Art. 33) wśród których są m.in.:
wyrejestrowanie pojazdu, udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, demontaż pojazdu, zarejestrowanie pojazdu zagranicą, odstąpienie
od umowy.
Wszystkie przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy są określone w Ustawie.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa zawierana była przed zarejestrowaniem pojazdu w Polsce, a w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy pojazd nie został zarejestrowany, każda
ze stron może odstąpić od umowy.
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym jedna z umów została
zawarta w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy (tzw. wznowienie), umowa ta może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.
W przypadku umowy zawieranej na odległość ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go
o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela, jeżeli jest to termin późniejszy.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

